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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia pendidikan, terdapat beberapa komponen pendidikan yang

sangat berperan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran baik secara langsung

maupun tidak langsung. Salah satu komponen terpenting adalah sarana dan

prasarana pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat menunjang

bagi tercapainya tujuan dari pendidikan. Proses  belajar mengajar akan semakin

sukses bila sarana dan prasarana pendidikan memadai. Untuk itu sarana dan

prasarana pendidikan harus selalu dilengkapi. Pemerintah selalu berupaya  untuk

secara  terus menerus melengkapi sarana dan prasarana pendidikan bagi seluruh

jenjang dan tingkat pendidikan. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila

ketersedian sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan dan

pemanfaatan secara optimal.1

Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut pemerintah melalui PP No.

19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan, pasal 1 ayat (8)

mengemukakan standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan

yang berkaitan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olah raga, tempat

beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat

berekreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk

1 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya
Media bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, 2008), h. 157.
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menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi.

Pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa; (1) Setiap satuan

pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan,

media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta

perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang

teratur dan berkelanjutan; (2) Sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi salah

satu tolok ukur dari mutu sekolah. Tetapi fakta dilapangan banyak ditemukan

sarana dan prasarana yang tidak dioptimalkan dan dikelola dengan baik Untuk itu

diperlukan pemahaman dan pengaplikasian manajemen sarana dan prasarana

pendidikan persekolahan berbasis sekolah. Bagi pengambil kebijakan di sekolah

pemahaman tentang sarana dan prasarana akan membantu memperluas wawasan

tentang bagaimana ia dapat berperan dalam merencanakan, menggunakan dan

mengevaluasi sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dengan

optimal guna mencapai tujuan pendidikan.2

Demikian juga halnya pendidikan yang ada di Pesantren. Pesantren

merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional tertua di Indonesia. Pesantren

juga merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional.

Menurut Nurcholis Madjid, secara histori pesantren tidak hanya identik dengan

makna keislaman tetapi juga mengandung makna keaslian (indigenous)

Indonesia3.

2 Bafadal Ibrahim, Manajemen Perlengkapan Sekolah, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2004), h. 58

3 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta:
Paramadina, 1997), h. 3
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pesantren merupakan sebuah

lembaga pendidikan khas nusantara yang telah berperan amat krusial bagi

penggodokan generasi bangsa dari generasi ke generasi selama berabad-abad.

Lembaga pendidikan ini ikut menjadi salah satu saksi sejarah perjalanan bangsa

yang teramat panjang.

Setelah melalui beberapa kurun waktu, pesantren tumbuh dan berkembang

secara subur dengan tetap menyandang ciri-ciri tradisionalnya. Sebagai lembaga

pendidikan indigenous, menurut Azra, pesantren memiliki akar sosio-historis yang

cukup kuat sehingga membuatnya mampu menduduki posisi yang relatif sentral

dalam dunia keilmuan masyarakatnya dan sekaligus bertahan di tengah berbagai

gelombang perubahan.4

Pada hakikatnya pendidikan di Pesantren sejalan dengan tujuan pendidikan

secara umum serta tujuan pendidikan Islam itu sendiri, olehkarena itu pesantren

sebagai satu kesatuan sistem merupakan lapisan yang terpenting yang tercakup

dalam lingkungan formal untuk itu dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut

yaitu:

1. Adanya guru sebagai pendidik dan pengajar.
2. Adanya murid sebagai anak didik atau peserta didik.
3. Adanya program yang dikembangkan berupa kurikulum, supervisi dan

pengawas dengan tujuan yang ingin dicapai.
4. Adanya proses belajar mengajar sebagai interaksi edukatif yang

diselenggarakan berdasarkan kurikulum.
5. Adanya sarana dan prasarana untuk meningkatkan efesiensi proses belajar

mengajar termasuk gedung dan alat peraga. 5

4 Azyurmardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1998), h. 87.

5 Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas, (Jakarta: CV Haji Mas
Agung, 1981), h. 69.
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Dari beberapa komponen di atas semuanya saling berhubungan untuk

memajukan mutu pendidikan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka akan

terhambat proses pembelajaran dan mengakibatkan mutu pendidikan yang

semakin lama akan merosot lebih jauh, hal ini termasuk juga masalah sarana dan

prasarana pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan sangatlah diperlukan untuk mengelola

salah satu komponen yang berada di lembaga pendidikan formal tersebut. Salah

satu dari kegiatan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah membuat

perencanaan dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

Oleh sebab itu pimpinan yayasan harus mampu membuat suatu

manajemen dengan baik, sehingga eksistensi pesantren senantiasa solid dan

diperhitungkan keberadaan dalam persaingan pada dunia pendidikan. Adapun

manajemen yang baik itu meliputi perencanaan jangka pendek, jangka menengah,

dan jangka panjang.

Karena manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses

penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dalam menetapkan jalan dan

sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefesien dan seefektif

mungkin.6 Kemudian manajemen sarana dan prasarana pendidikan juga dapat

diartikan keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu

tertentu. Manajemen sarana dan prasarana merupakan salah syarat mutlak bagi

setiap organisasi atau lembaga pendidikan dan setiap kegiatan, baik perseorangan

6 Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya,
1996), h. 49
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maupun kelompok. Tanpa adanya manajemen yang dilakukan oleh pimpinan

pesantren, pelaksanaan kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan gagal.7

Pengadaan terhadap jenis perlengkapan pesantren harus direncanakan

dengan baik dan benar. Seorang pimpinan pesantren harus menyadari bahwa

keberhasilan pesantren yang didirikannya haruslah tersedia setidaknya alat

perlengkapan tersebut. Mutu Pendidikan sulit untuk ditingkatkan bila mana alat

kelengkapan edukatif  yang minimal tidak tersedia atau tidak terpelihara sehingga

tidak dapat digunakan sebagai mana mestinya. Kesulitan keadaan dana untuk

pengadaan alat kelengkapan yang diperlukan. Haruslah diiringi dengan

manajemen yang baik dan bertanggungjawab.

Untuk menentukan manajemen dengan baik seseorang pimpinan pesantren

harus mengetahui tentang pentingnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

pendidikan. Kebijaksanaan dan tindakan dari pimpinan  terhadap segala keputusan

yang diambil akan memperlancar proses pembelajaran yang dipimpinnya.8

Betapa besar tanggungjawab pimpinan pesantren yang berpengaruh besar

terhadap komponen-komponen di sekolah, seperti segala keputusan yang

berkaitan dengan pola pengaturan sumber daya manusia, ukuran kelas, komposisi

kelas, jadwal pelajaran, kurikulum, perlengkapan, berbagai bahan dan

pemeliharaan yang sangat penting dalam mewarnai program pengajaran suatu

sekolah.

7 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2007), h. 106

8 Wahjo Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persaada),
2007, h. 305
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Dalam hal ini, ketika pimpinan pesantren mengelola pengadaan sarana dan

prasarana pendidikan, maka harus memperhatikan tiga jenis kegiatan, yaitu:

pertama, menetapkan tujuan. Kegiatan ini harus ditetapkan dahulu tujuannya, agar

dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dari serangkaian aktivitas

dan tindakan yang akan dilaksanakan; kedua, merumuskan keadaan sekarang,

keadaan atau kondisi saat ini  yang dimiliki oleh pesantren harus dirumuskan.

Karena untuk melihat kekuatan dan kelemahan dalam kondisi ril di lembaga

pesantren itu sendiri; ketiga, identifikasi peluang dan hambatan. Peluang yang

mungkin diraih serta hambatan-hambatan yang akan muncul perlu diidentifikasi.9

Dari ketiga kegiatan di atas yang harus dilakukan oleh pimpinan pesantren

ketika mengelola sarana dan prasarana pendidikan, harus melihat tujuan sarana

dan prasarana pendidikan yang akan diadakan, kemudian harus melihat kondisi

kekuatan dan kelemahan pesantren untuk mengadakan sarana dan prasarana

pendidikan serta mengelompokkan hambatan dan rintangan yang akan dijumpai

ketika mengadakan  sarana dan prasarana pendidikan.

Secara sistematis sarana dan prasarana pendidikan adalah sarana dan

prasarana yang diatur dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menciptakan

pesantren yang bersih, rapi, indah dan sehingga tercipta kondisi yang

menyenangkan baik guru maupun murid untuk berada disekolah dalam mencapai

tujuan.10

Untuk itu bagi instansi pemerintah termasuk sekolah negeri, telah

disediakan berbagai ketentuan dalam manajemen yang baik dan benar merupakan

9 Nopri Ahadi, Pengantar Manajemen, (Pekanbaru: UIN Press, 2007), h. 49.
10 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004),

h. 49-50
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kewajiban yang tidak dapat dielakkan mengingat sumber dana untuk pengadaan

barang tersebut berasal dari Negara, yang berarti berasal dari rakyat sebagai

amanah yang ikut menentukan penilaian tentang kemampuan pimpinan sekolah

dan guru-guru dalam memangku jabatannya.11

Apalagi pesantren yang mempunyai kurikulum tradisonal dan kurikulum

gabungan (tradisional dan modern) sekurang-kurangnya diperlukan sejumlah alat

peraga. Sedangkan bagi sekolah yang mempergunakan kurikulum modern

diperlukan sarana yang lebih banyak lagi sesuai dengan jenis program yang

menjadi tanggungjawabnya, sebagian sarana itu seperti laboratorium, peralatan

kesenian, perpustakaan, dan peralatan olahraga, kerapkali harus tersedia juga bagi

sekolah yang mempergunakan kurikulum gabungan untuk kegiatan ekstra.12

Manajemen dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah

sangat penting dilakukan oleh pimpinan pesantren untuk meningkatkan mutu

pendidikan. Oleh sebab itu selaku pimpinan pesantren harus menciptakan

manajemen yang secara efektif dan efesien dalam mencapai tujuan. Menurut P.

Siagian untuk menciptakan manajemen yang efektif dan efesien mencakup lima

kegiatan yang harus dilaksanakan:

Pertama, persepsi yang jelas tentang masa yang akan datang, apabila

pandangan tidak jelas untuk kemajuan pendidikan yang akan datang, maka tujuan

dari pendidikan yang diharapkan tidak akan dapat tercapai dengan baik.

Kedua, perhitungan yang matang mengenai keadaan yang akan dihadapi

dengan kemungkinan resiko, apabila hal ini tidak dilakukan oleh pimpinan

11 Hadari Nawawi, Dkk, Administrasi Sekolah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),  h. 71-
72

12 Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas, Op-cit, h. 122-123.



8

yayasan mengakibatkan sarana dan prasarana yang diadakan akan tidak tepat

sesuai yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan tersebut.

Ketiga, melihat dampak  negatif yang akan timbul. Keempat, peramalan

tentang pergerakan situasi organisasi. Kelima, petunjuk yang jelas mengenai

langkah-langkah pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana  dalam bentuk

program kerja yang benar-benar mantap.13

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan di pesantren al-Qur`an Teluk

Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang sudah 26 tahun berdiri,

sarana dan prasarana yang dimiliki di antaranya:

1. Jumah ruang belajar 13 lokal

2. Mushala 1 unit

3. Kantor 1 unit

4. Perumahan guru 2 unit

5. Asrama santri putra 1 rayon

6. Asrama santri putri 1 rayon

7. WC umum 20 unit

8. Lapangan sepak takraw dan badminton 1 uint

9. Kantin putra 1 unit

10. Kantin putri 1 unit

Sarana dan prasarana yang juga sangat mendukung keberlangsungan

proses belajar mengajar di pesantren al-Qur`an Teluk Piyai, seperti ruang

perpustakaan, ruang laboratorium IPA dan Bahasa, Internet, dan aula sebagai

13.Sufian Hamim, Administrasi Organisasi dan Manajemen, (Pekanbaru: Perpustakaan
Nasional, 2005), h. 170.
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tempat membina bakat dan minat santri semuanya ada namun serba terbatas.

Untuk perpustakaan, pihak yayasan mengupayakan ruang baca bagi santri di

ruang kelas dengan kondisi sangat terbatas. Untuk Laboratorium bahasa,

komputer dan IPA, ditempatkan di kantor, ruang pertemuan/aula menggunakan

mushalla yang berada di lingkungan pesantren.

Dengan keberadaan pesantren yang telah berusia 26 tahun, sarana

prasarananya mestinya memadai, baik dari bangunan fisik seperti gedung

madrasah, perpustakaan, mesjid dan asrama santri. Juga sarana prasarana yang

menunjang keberlangsungan proses pembelajaran yang lebih canggih seperti

laboratorium bahasa, laboratorium IPA, dan internet.

Dalam rapat setiap awal tahun ajaran, pimpinan pesantren al-Qur`an, Buya

Dr. H. Baharuddin Husin, M.Ag bersama-sama kepala madrasah selalu

merencanakan pembangunan fisik pesantren al-Qur`an, pengadaan sarana

prasarana pembelajaran yang modern dan canggih, dan memprogramkan

pemeliharaan sarana prasarana yang ada. Rencana tersebut sebagian besar

terealisasi, namum pada aspek pemeliharaannya masih kurang. Padahal pimpinan

pesantren telah memberikan tanggungjawab penuh kepada salah seorang guru

pesantren al-Qur`an Teluk Piyai, yakni Bpk. Zur`i, yang telah lama mengajar di

pesantren tersebut dan selalu dikirim dalam setiap pelatihan mengenai sarana

prasarana.

Hal yang juga sama pentingnya adalah semua komponen yang berdomisili

di pesantren al-Qur`an Teluk Piyai jangan memiliki persepsi bahwa pemeliharaan

sarana prasarana merupakan tugas kepala bidang sarana prasarana saja. Pada hal
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semestinya untuk memelihara sarana prasarana yang ada tidak cukup dibebankan

seseorang saja. Tetapi semua komponen di dalamnya hendaklah bersinergi.

Disamping itu juga pihak yayasan pesantren al-Qur`an Teluk Piyai

hendaklah mencari solusi dalam hal penggalangan dana untuk perawatan sarana

prasaran yang telah ada. Salah satunya dengan menjadikan sisa lahan yang

dimiliki pesantren al-Qur`an seluas 100 hektar secara produktif sebagai sumber

dana pembangunan pesantren, seperti perternakan ikan, sapi, sayur mayur, dan

lain sebagainya. Inilah yang belum terlaksana di pesantren al-Qur`an Teluk Piyai.

Jika hal ini terealisasi, maka pengadaan sarana prasarana tidaklah bergantung

dengan SPP, swadaya masyarakat, dan bantuan pemerintah saja.

Kondisi di atas hendaknya menjadi perhatian besar bagi pengelola

pesantren, terutama pimpinan pesantren al-Qur`an Teluk Piyai Kecamatan Kubu

Kabupaten Rokan Hilir. Juga semua unsur yang terlibat dalam pesantren merasa

memiliki dan bertanggungjawab untuk memelihara aset pesantren berupa sarana

prasaran yang ada. Bahkan seharusnya berupaya untuk menambah sarana

prasarana yang belum tersedia untuk menunjang kelangsungan pembelajaran.

Melihat kenyataan di lapangan tersebut, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian tesis ini dengan judul “Manajemen Sarana dan Prasarana

Pendidikan (Studi Kasus di Yayasan Pesantren Al-Qur’an Teluk Piyai Kecamatan

Kubu Kabupaten Rokan Hilir).”

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam  memahami istilah yang digunakan

dalam judul penelitian ini maka perlu adanya penegasan istilah, yaitu;
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1. Manajemen

Manajemen secara etimologi merupakan terjemahan langsung dari

management yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata berakar dari

kerja pimpinan. Management berakar dari kata kerja to manage berarti

mengurus, mengatur, melaksanakan atau mengelola. 14

Sedangkan pengertian “manajemen” banyak sekali para ahli memberikan

definisi yang cukup beragam, mulai yang sangat simple, seperti yang

dikemukakan Robbins (1984) “Management is the process of efficiently

getting activities completed with ang throught other people”15 maksudnya

adalah sebuah proses untuk menyelesaikan pekerjaan secara efisien dengan

dan melalui orang lain.

Handoko memberikan definisi manajemen sebagai berikut: Manajemen

dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan,

menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi, dengan

pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian

(organising), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing),

pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling).16

Dari beberapa definisi di atas, terlihat bahwa manajemen pada intinya

adalah usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan efektif dan efisien

dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada, seperti manusia dengan

14 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia,
1993), h. 362

15 WJS, Poerwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1983), h. 623

16 Stephen P. Robbins, Management: Concepts and Practices, (New Jersey: Prentice Hall,
1984), h. 5
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segala karakteristiknya, perkembangan teknologi, modal, dan peralatan

lainnya yang dimiliki oleh oragnisasi.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah alat yang secara langsung digunakan dalam mencapai

tujuan yang diinginkan, misalnya ruang buku, perpustakaan, laboratorium.17

Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah alat tidak langsung untuk

mncapai tujuan dalam pendidikan misalnya: lokasi/tempat, bangunan

sekolah, lapangan olahraga dan ruangan.

3. Pendidikan

Dalam Islam, istilah pendidikan digunakan dengan berbagai macam

istilah, antara lain; ta’lim, tarbiyah dan ta’dib. Namun ketiga istilah tersebut

memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain dalam menjelaskan arti

pendidikan. Berikut penjelasan masing-masing istilah tersebut:

Kata al-ta’lim merupakan masdar dari ‘allama artinya pengajaranyang

bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan dan

keterampilan.18 Istilah Berdasarkan pengertian tersebutSamsul Nizar

menegaskan bahwa al-ta’lim dalam kontek pendidikan memiliki pengertian

yang terlalu sempit, yakni hanya sebatas proses pentransferan seperangkat

nilai antar manusia. Ia hanya dituntut untuk menguasai nilai yang ditrasnfer

secara kognitif dan psikomotorik tanpa ndituntut pada domain afektif.19

Namun dengan mengutip pendapat Abdul Fattah Jalal, ia melanjutkan bahwa

17 M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 51.
18 Ibn Manszhur, Lisanul Arab, (Mesir: Darul Kutub al-Misriyah, 1992), Juz 9, h. 370
19 Samsul Nizar, Hakekat Manusia dalam perspektif Pendidikan Islam, (Pekanbaru:

Suska Press, 2009), h. 37
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istilah al-ta’lim juga secara impilisit mengandung penanaman aspek afektif,

karena ta’lim juga ditentukan pada prilaku baik (al-akhlaq al-karimah).20

Kata al-tarbiyah, juga bentuk masdar dari kata rabba yang berarti;

mengasuh, mendidik, dan memelihara.21 Dalam al-Qur’an, istilah al-tarbiyah

dalam pengertian secara etimologi yang merujuk kepada pengertian

pendidikan hanya dapat dilihat dari istilah lain yang seakar dengan kata

tarbiyah. Istilah tersebut antara lain; kata al-rab, rabbayani, dan rabbany.22

Adapun pengertian tarbiyah secara terminologi sebagaimana

dikemukakan oleh Abdurrahman an-Nahlawy bahwa tarbiyah (pendidikan)

merupakan proses aktualisasi sesuatu yang dilakukan secara bertahap dan

terencana, sampai pada batas kesempurnaan.23

Kata al-ta’dib juga berbentuk masdar dari kata addaba yang berarti

sebagai suatu proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan

penyempurnaan akhlak anak didik. Orientasi kata ini lebih terfokus pada

upaya pembentukan pribadi muslim yang berakhlak mulia.24

4. Pengertian Sarana Prasarana Pendidikan

Menurut rumusan Tim Penyusun Pedoman Pembukuan Media

Pendidikan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan

sarana prasaran pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam

proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar

20 Ibid, h. 38
21 Ibnu Manzhur, Op. cit, h. 98
22 Samsul Nizar, Op.cit, h. 38
23 Abdurrahman an-Nahlawy, Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibuha, (Damaskus:

Dar al-Fikr, 1988), h. 13
24 Samsul Nizar, op. cit, h. 42



14

pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan

efesien”.25

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Manajemen sarana dan prasarana yang tepat dan sesuai dengan apa

yang diinginkan dapat memberikan semangat bagi guru dan siswa untuk

melaksanakan proses pembelajaran yang berlangsung. Dari latar belakang

masalah di atas, penulis menemukan beberapa masalah yang

diidentifikasikan yaitu sebagai berikut:

a. Manajemen pimpinan  pesantren al-Qur’an dalam merencanakan sarana

dan prasarana pendidikan di Pesantren Al-Qur’an Teluk Piyai Kecamatan

Kubu Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan rencana pembangunan

yang telah di sepakati, seperti pembangunan asrama santri yang hingga

kini belum selesai.

b. Manajemen pimpinan pesantren dalam mengadakan dan menyediakan

sarana dan prasarana pendidikan di Pesantren Al-Qur’an Teluk Piyai

Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir belum tepat sasaran, seperti

belum lengkapnya kebutuhan buku-buku penunjang di perpustakaan.

c. Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di pesantren al-Qur`an

Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir belum maksimal,

seperti masih dijumpai meja kursi yang berserakan di luar lokal dan

lambatnya memperbaiki yang rusak.

25 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: Aditya
Media bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, 2008), h. 273
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d. Penataan sarana dan prasarana di pesantren al-Qur`an Teluk Piyai

Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir belum tertata dengan baik,

seperti ruang guru dan ruang kepala sekolah belum ada pemisah.

e. Perencanaan sarana dan prasarana di pesantren al-Qur`an Teluk Piyai

Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir tergantung dengan ketersediaan

dana yang ada.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang penulis gunakan agar pembahasan dapat

mengenai sasaran dan tidak mengambang. Dalam penelitian ini penulis

membatasi pada:

a. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di Pesantren Al-Qur’an

Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

b. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajmen sarana

dan prasarana pendidikan di Pesantren Al-Qur’an Teluk Piyai Kecamatan

Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

3. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis merumuskan

masalah dalam penelitian ini mengenai:

a. Bagaimanakah manajemen sarana prasarana pendidikan di Pesantren Al-

Qur’an Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?

b. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen sarana

dan prasarana pendidikan di Pesantren Al-Qur’an Teluk Piyai Kecamatan

Kubu Kabupaten Rokan Hilir?
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui manajemen sarana prasarana pendidikan di Pesantren

Al-Qur’an Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen sarana

dan prasarana pendidikan di pesantren al-Qur’an Teluk Piyai Kecamatan

Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

a. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi terhadap dunia pendidikan

khususnya bagi personel pesantren al-Qur’an Teluk Piyai Kecamatan

Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

b. Memperkaya literature Pesantren al-Qur’an Teluk Piyai Kecamatan

Kubu Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka mencari solusi tentang

fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan.

c. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan studi pada

Prodi Pendidikan Agama Islam jurusan Manajemen Pendidikan Islam

Program Pascasarjana (S2) UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


